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Stichting Avolare 
Avolare 
Avolare is Latijns voor uitvliegen. Zieke of gewonde wilde inheemse dieren 
komen tijdelijk in de wildopvang om te revalideren en rehabiliteren en 
daarna dienen ze ‘uit te vliegen’, terug de natuur in.   

 
Aanleiding 
Door de strenge eisen (Wet Natuurbescherming 2017) die aan wildopvang 
centra in Nederland worden gesteld, is het aantal opvangcentra dramatisch 
afgenomen. Dit zorgt voor een tekort aan wildopvang, met name in 
Midden-Nederland.  
Stichting Avolare is opgericht om dit tekort op te vullen. 
 
Missie en Visie 
Wij bieden hulpbehoevende inheemse wilde dieren de mogelijkheid te 
herstellen, zodat zij weer met onze hulp terug kunnen keren naar de natuur. 
Ook dragen wij bij aan de bewustwording van het grote publiek over het 
belang van dier en natuur in Nederland en de noodzaak om daar zorgvuldig 
mee om te gaan.  
 
Wij verbinden organisaties op het gebied van dier- en natuurbescherming. 
Met andere (wildopvang)centra zal een samenwerking worden opgezet 
voor het uitwisselen van dieren en kennis.  

Binnen Avolare wordt samengewerkt met onder andere vrijwilligers, 
stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wij dragen onze missie en visie uit door het uitvoeren van een breed palet 
aan taken/activiteiten passend binnen haar doelstellingen. 
 

Doelstellingen 
1. Wildopvang: 

- Inheemse wilde dieren opvangen en verzorgen om ze na een 
rehabilitatietraject weer uit te kunnen zetten in hun leefgebied.  
- Uitheemse diersoorten zo nodig opvangen en verzorgen waarna 
deze worden ondergebracht bij de daarvoor gecertificeerde 
organisaties.   

2. Het vergroten van waardering voor dier en natuur bij het grote 
publiek door het geven van educatie en voorlichting.   

3. Het faciliteren van een netwerk voor organisaties en initiatieven op 
het gebied van dier- en natuurbescherming, met als doel het delen 
en gebruik maken van elkaars expertise.  
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Organisatie  
Algemene gegevens 
KvK nummer:     72764651 
Fiscaal nummer/RSIN:    859228381 
ANBI-status:     sinds 3 oktober 2018 
CBF-erkenning:     Niet van toepassing 
Lidmaatschap brancheorganisatie:  Niet van toepassing  
 
Adres Boersberg 2 67865 NG te 

Doorwerth 
E-mailadres:     info@avolare.org 
Website:      www.avolare.org 
 
Bestuur  
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen een minimale vergoeding voor 
hun werkzaamheden (volgens ANBI-regels).  
 
Bestuursleden 
Voorzitter     Marjo Poulissen 
Secretaris     Gert-Jan Nefkens 
Penningmeester    Menno van der Put 
Bestuurslid     Marylou Gudden-Aaldering 
Bestuurslid     Marielle van Aggelen 
 

Werknemers  
In 2019 is 1 fte in de functie van een manager aangenomen.  
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Jaarverslag 
Verrichte werkzaamheden en gebeurtenissen in 2019 
In 2019 is Avolare niet operationeel als wildopvang aangezien het terrein en 
het gebouw gerealiseerd gaat worden vanaf september 2019 t/m april 2021.  

De voorbereidende werkzaamheden door het bestuur en de  manager 
hebben wel plaatsgevonden in 2019. Hieronder een uiteenzetting. 

Behaalde doelstellingen 
Per 1 maart 2019 is een fulltime manager aangesteld voor het opzetten en 
uitvoeren van de geformuleerde doelstellingen en speerpunten.  
Voor deze functie is een functieprofiel opgesteld en Thijs Devlin is 
aangenomen als manager. 

De Avolare website is opgezet en operationeel. Hier worden door middel 
van blogs de bezoekers voorzien van nieuws en interessante informatie. 
Daarnaast zijn we actief op social media (Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Twitter), waar deze nieuwsitems en blogs gedeeld worden. Het aantal 
Facebook volgers is momenteel 328 en het Instagram volgers is 125.          
Het bereik via social media is gegroeid naar aanleiding van nieuwsberichten 
over het duurzame en stikstofvrije bouwproces.  

Op de website is de functionaliteit Geef.nl toegevoegd. VIa Geef.nl kunnen 
mensen een donatie geven aan Avolare. De eerste donaties zijn 
binnengekomen.  

Avolare heeft een aantal kleine werkgroepen opgezet. Deze mensen voeren 
op vrijwillige basis, met verantwoording naar het bestuur, ondersteunende 
taken uit, zoals het uitwerken van protocollen en het opzetten van een 
nieuwsbrief. 

Werkmethoden 
Het meerjarenbeleidsplan is geschreven en het strategisch kader is verdiept 
en uitgewerkt. De bestuursleden hebben ieder hun eigen portefeuilles met 
verantwoordelijkheden en taken.   

De salarisadministratie is uitbesteed. Er is een personeelsaanname beleid 
opgesteld. Daarnaast is er een vrijwilligersbeleid- en contract opgemaakt. 

Contacten met andere organisaties en presentaties 
Eind augustus 2019 heeft Avolare een lezing gegeven aan de Rotary 
Oosterbeek. 

Bij de Lions club Renkum is een projectaanvraag ingediend voor ”Project 
wild in beeld” ; 12 camera’s plaatsen voor monitoring, livestreams en 
videobeelden van “achter de schermen” bij Avolare. 
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De eerste samenwerkingen zijn opgezet en er hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden met andere instanties (sociale zaken gemeente, 
jachtopzichters, BOA’s, vleermuiswerkgroep, bijenwerkgroep). De 
gesprekken zijn zowel op ons initiatief als op initiatief van de andere partijen 
gevoerd. Tevens heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met 
gemeente Renkum. 

De manager heeft zijn kennis verdiept door middel van het volgen van 
lezingen en workshops op het gebied van natuur en wild in de Nederland. 

Marketing- en communicatiestrategie 
Er is een marketingplan en communicatieplan geschreven in 
samenwerking met externe partijen. De voorzitter en manager hebben een 
mediatraining gevolgd. 
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Gebouw 
Het te realiseren gebouw is geen eigendom van stichting Avolare. Het 
gebouw wordt gerealiseerd door een particulier initiatief en gebouwd ten 
behoeve van stichting Avolare. De werkzaamheden, welke onder realisatie 
van het gebouw vallen, worden daarom niet meegenomen in dit 
jaarverslag. 

 

 

 

 

Bouwtekeningen gebouw Avolare met buitenterrein 
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Jaarrekening 

 

 
 

 
 

 

 

 


